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Decyzje i zarządzenia
 Zarządzenie Nr III/1/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 stycznia 2012 r.
w sprawie: upoważnienia Pani Doroty Lignar- Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jaśle do ustanowienia rodziny wspierającej oraz zawierania
i rozwiązywania umów dotyczących określania zasad zwrotu kosztów związanych
z udzieleniem pomocy, o której mowa w art.29 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.

 Zarządzenie Nr III/2/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 stycznia 2012 r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr III/170/2011 z dnia 3 października 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. realizacji i rozliczania projektu pn.:
,,Profesjonalna kadra- Sprawny urząd’’.
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 Zarządzenie Nr III/3/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 16 stycznia 2012 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Rewitalizację otwartych przestrzeni rekreacyjnych
Miasta Jasła – I etap’’.
 Zarządzenie Nr III/4/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
 Zarządzenie Nr III/5/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie: przejęcia planu finansowego budżetu Miasta Jasła na 2012 r.
w szczegółowości do przetargu klasyfikacji budżetowej.
 Zarządzenie Nr III/6/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Jasła na 2012 r.
 Zarządzenie Nr III/7/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie: zmiany personalnej w Zespole Interdyscyplinarnym.
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 Zarządzenie Nr III/9/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 20 stycznia 2012 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2012 r.
 Zarządzenie Nr III/10/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 20 stycznia 2012 r.
w sprawie planu kontroli na 2012 rok.
 Zarządzenie Nr III/11/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 stycznia 2012 r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Miasta Jasła za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych świadczonych przez gminną jednostkę organizacyjną - Miejski Zakład
Gospodarki Odpadami na podstawie umów cywilno-prawnych.
 Zarządzenie Nr III/12/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 stycznia 2012 r.
w sprawie: wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Miasta w Jaśle.
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 Zarządzenie Nr III/13/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 stycznia 2012 r.
w sprawie: powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie
stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem
kultury.
 Zarządzenie Nr III/14/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 24 stycznia 2012 r.
w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Miejskim Klubie Sportowym MOSiR w Jaśle
 Zarządzenie Nr III/15/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego
nieograniczonego na najem lokalu użytkowego położonego w Jaśle przy ul. 3-go Maja
6.
 Zarządzenie Nr III/16/2012 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny spełnienia przez wykonawców
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na ,,Zorganizowanie ośmiu integracyjnych wyjazdów
kulturalno-edukacyjnych dla uczestników projektu pt.: Romowie są wśród nasszkolenia zawodowe, integracja społeczna i poprawa wizerunku jasielskich Romów
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Zadania realizowane
•

Na stronie Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl zamieszczono link do systemu
sms-owego ostrzegania o zagrożeniach dla służb działających na potrzeby zarządzania
kryzysowego oraz dla mieszkańców Miasta Jasła, tzw. ALERT – SMS. System będzie
wykorzystywany przy zarządzaniu kryzysowym i będzie wykorzystywany do
powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach, a także do wysyłania wiadomości ze
wskazówkami postępowania (np. ewakuacja, ostrzeżenia, komunikaty). Każdy
mieszkaniec może zarejestrować się do sytemu za pośrednictwem strony internetowej
Urzędu Miasta w Jaśle.

•

Przeprowadzona została procedura konkursowa na realizację zadań własnych z zakresu
pomocy społecznej i ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, które mogą być
dofinansowane w formie dotacji z budżetu miasta Jasła na 2012 r. Zawarto umowy
ze stowarzyszeniami oraz przekazano dotacje o łącznej wartości: 83 tys. 520 złotych.

•

Trwa realizacja inwestycji: budowa Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin przy
ul. Floriańskiej 8a. Termin oddania inwestycji: 1 marca 2012.
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Zadania realizowane
Przygotowano projekt uchwały w sprawie dotowania szkół i przedszkoli niepublicznych.


Trwają przygotowania do wdrożenia projektu „Indywidualizacja procesu nauczania
i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Mieście Jaśle w ramach POKL,
priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.



Sporządzono sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych
przez Miasto Jasło w 2011 r. dla celów wyliczenia jednorazowego dodatku
wyrównawczego.
W 2011 r. wynosił on:

1) nauczyciel stażysta – około 590 zł /etat, razem 4 026,13 zł
2) nauczyciel kontraktowy – osiągnął średnie wynagrodzenie
3) nauczyciel mianowany – około 240 zł/etat, razem 22 096,81
4) nauczyciel dyplomowany – około 1000 zł/etat, razem 300 183,78.
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Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
• Projekt „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”
Nr POIS.01.01.00-00-240/10
Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2007-2013 Działanie 1.1 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.
RLM”. Wartość Projektu: ok. 54 mln zł, dofinansowanie: ok. 63%.

Projekt obejmuje budowę 90,2 km wodociągu wraz z 6 hydroforniami i 2 zbiornikami wody,
budowę 11,6 km kanalizacji sanitarnej wraz z 2 pompowniami ścieków, modernizację 2,4
km kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Jasła, modernizację 2 oczyszczalni ścieków, w
tym oczyszczalni ścieków w Jaśle.
14.01.2012 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Ogłoszenie
o zamówieniu publicznym dla przetargu nieograniczonego na usługi „Inżynier Kontraktu”
dla Projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki-Etap II”
nr POIS.01.01.00-00-240/10. Termin składania ofert upływa w dniu 23.02.2012 r.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
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• Projekt Nr SPPW/P/2.1.2/09/15 „Instalacja systemów energii odnawialnej na
budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin
należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – Szwajcarsko – Polski Program
Współpracy.
Opracowano Kompletną Propozycję Projektu (KPP) obejmującą m.in. studium
wykonalności, kosztorysy inwestorskie, program funkcjonalno-użytkowy, audyty
energetyczne budynków użyteczności publicznej wraz z koncepcją techniczną (w języku
polskim i angielskim), która w chwili obecnej podlega ocenie przez Instytucje Wdrażające
Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, tj. Władzę Wdrażającą Programy Europejskie,
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ambasadę Szwajcarii w Polsce oraz Sekretariat Stanu
ds. Gospodarczych SECO w Szwajcarii.
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• Kampania Ekologiczna „Europejskie Słoneczne Dni”

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zgłosił swój udział w „Europejskich Słonecznych
Dniach”. „Słoneczne Dni” są kampanią o charakterze edukacyjnym i informacyjnym
realizowaną w 19 krajach europejskich, której celem jest ochrona środowiska i klimatu
poprzez wykorzystanie energii słonecznej, w tym przede wszystkim kolektorów
słonecznych i systemów fotowoltaicznych. Krajowym koordynatorem kampanii jest
Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie, natomiast europejskim koordynatorem
jest European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) w Brukseli.
Kampania prowadzona jest równolegle we wszystkich 19 krajach w dniach 1-13 maja.
W Polsce oficjalne obchody Europejskich Słonecznych Dni w 2012 r. odbędą się po
raz drugi.

W ramach „kampanii słonecznej” Związek planuje przeprowadzenie akcji edukacyjnej
skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży z terenu 20 gmin należących do
Związku obejmującej: „bieg po słońce”, pokazy solarne, quizy, gry i zabawy oraz
konkursy plastyczne.
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Inwestycje i remonty


Podpisano umowę na wykonanie wariantowej koncepcji dot. Rozwiązania
odprowadzenia wód opadowych i roztopowych na osiedlu Sobniów w rejonie
skrzyżowania dróg powiatowych - ulic Sobniowskiej i Granicznej w Jaśle. Wartość
robót wynosi 14.760,00 zł. Wykonawcą jest Wojciech Kras Biuro Usług
Projektowych i Analitycznych w zakresie inżynierii sanitarnej i ochrony środowiska,
Jasło. Termin realizacji zadania do 29.02.2012 r.



Podpisano umowę na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w ulicach na
terenie miasta Jasła, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła. Wykonawcą jest
Zakład Produkcyjno-Usługowy ALIMA z Jasła. Termin realizacji zadania rok 2012.



Podpisano umowę na dostawę i bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz
wprowadzenie nowego oznakowania pionowego ulic na terenie miasta Jasła,
których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła. Wykonawcą jest Firma Handlowo –
Usługowa „Pryzmat”, Olszyny. Termin realizacji zadania rok 2012.

MIASTO JASŁO

FUNDUSZE UNIJNE


Złożono dwa wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, Działanie 7.3
Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów
zniszczonych przez powódź Schemat B. Projekty realizowane na terenach
zniszczonych przez powódź:

a) Projekt pn. „ Odbudowa dróg na terenie Miasta Jasła zniszczonych w wyniku powodzi”.
Przedmiotem projektu jest odbudowa zniszczonych w wyniku powodzi ulic:
- boczna od ul. 17 –go Stycznia nr ewid. 012923 (długość drogi 100 mb)
- boczna od ul. 17 – go Stycznia nr ewid. 012930 (długość drogi 130 mb)
- boczna od ul. 17 – go Stycznia nr ewid. 012944 (długość drogi 130 mb)
- ul. Bolesława Prusa (długość drogi 460 mb)
- ul. Sportowa (długość drogi 475 mb)
- ul. Łukasiewicza (długość odcinka drogi 200 mb)
- ul. Kolejowej (długość odcinka drogi 200 mb).
Całkowita wartość projektu wynosi 553 771,69 zł, w tym 95 % dofinansowania z EFRR tj.
526 083,10 zł.

MIASTO JASŁO
b) Projekt pn. „Odbudowa infrastruktury oświatowej Miasta Jasła zniszczonej
w wyniku powodzi”.
Projekt obejmuje swoim zakresem:
- odbudowę infrastruktury Przedszkola Miejskiego Nr 9, ul. Szkolna 38, w tym chodniki
i dojazdy, schody zewnętrzne i wejście do budynku, taras, balustrady, podjazd dla
niepełnosprawnych, ogrodzenie, plac zabaw.
- odbudowę infrastruktury Przedszkola Miejskiego Nr 11, ul. Sikorskiego 10, w tym
schody zewnętrzne (od placu zabaw, od drogi, od wejścia do budynku), piwnica,
chodniki, wjazdy, piaskownice, plac zabaw.
Całkowita wartość projektu wynosi 826.883,57 zł, w tym 95 % dofinansowania z EFRR,
tj. 776.039,39 zł.
W ramach w/w naboru zostało złożonych 54 wnioski, na łączną wartość 87 807 175,22
zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 75 198 592,90 zł.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 60 000 000,00 zł.

MIASTO JASŁO

Ważne informacje


Wydział Oświaty włączył się w kampanię społeczną STOP PRZEMOCY
W RODZINIE w ramach działań zespołu interdyscyplinarnego do spraw
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.



W zakresie współdziałania z
Podkarpackim Woj. Konserwatorem Zabytków
w Przemyślu przygotowywana jest dokumentacja dla obiektu architektury
drewnianej - Glorietki w Parku miejskim. Dokumentacja sporządzana jest w celu
wpisania obiektu na listę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ponadto
prowadzone są prace związane z przygotowaniem dokumentów o pozwolenie na
remont dla
dwóch obiektów zabytkowych:
zabytkowej bramy cmentarza
komunalnego przy ul. Zielonej oraz altany parkowej Glorietki w Parku miejskim
w Jaśle.



Do WKSS wpłynęły pisma od Zarządów Osiedli: Kopernika, Bryły, Krajowice
w sprawie dofinansowania przedsięwzięć kulturalnych dla działających na tych
osiedlach Klubów Seniora oraz planowanych imprez dla dzieci i młodzieży.

MIASTO JASŁO


Promocja Jasła w Brukseli - przygotowano udział miasta Jasła do wspólnej
prezentacji z Krosnem i Sanokiem podczas Inauguracji koordynacji Domu Polski
Wschodniej (DPW) w Brukseli przez Województwo Podkarpackie, która odbyła się 24
stycznia br.
Przygotowano stałą ekspozycję dużych zdjęć prezentujących Trójmiasto. Wspólnie
z Krosnem i Sanokiem opracowano prezentację multimedialną Podkarpackiego
Trójmiasta. Do Brukseli zawiezione zostały jasielskie wina, które były serwowane
w krośnieńskim szkle przy prezentacji multimedialnej wybitnych dzieł pochodzącego
z Sanoka Zdzisława Beksińskiego. Zaprezentowano w DPW również wyroby
niektórych jasielskich firm: witraże z Huty Szkła, ozdoby świąteczne z „Dagmary”
i wino z Winnicy „Golesz”. Pozostałe firmy zaprezentowane zostały w przygotowanym
na tę okazję folderze w dwóch wersjach językowych (angielskiej i francuskiej). Na
powyższą prezentację zaprojektowano specjalnie również materiały promujące
Podkarpackie Trójmiasto (banery reklamowe, torby reklamowe, herb Jasła
z wypalanej gliny w ozdobnym etui). Koszty wspólne związane z organizacją
inauguracji zostaną pokryte w równych częściach przez Jasło, Krosno i Sanok.
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Jasło przystąpiło do Plebiscytu: EURO-GMINA organizowanego przez Fundację
Gospodarcza "EURO-PARTNER". Celem Plebiscytu EURO-GMINA jest promocja
i reklama najlepszych jednostek samorządowych - Liderów w następujących
kategoriach: PREZYDENT ROKU; WÓJT ROKU; GMINA ROKU; BURMISTRZ
ROKU; MIASTO ROKU. Ponadto przyznane zostaną tytuły Liderów
w następujących dziedzinach: Gospodarki i Przedsiębiorczości; Rolnictwa; Ekologii;
Służby Zdrowia i Opieki Społecznej; Bezpieczeństwa; Edukacji; Kultury; Sportu;
Turystyki; Agroturystyki; Najbardziej Przyjazna Gmina.



Prace przy aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2007-2020.
Zarządzeniem Nr III/194/2011 z dnia 14.11.2011 r. Burmistrza Miasta została
powołana Komisja ds. Strategii Miasta Jasła. Kolejne spotkania odbywały się 9
grudnia i 20 grudnia 2011 r. Do 10.01.2012 r. zgłaszano uwagi i wnioski w
poszczególnych obszarach strategicznych (uwagi dotyczące nowego zdefiniowania
celów i zadań strategicznych). Do Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta w podanym
terminie wpłynęły od wszystkich uczestników spotkania pisma zawierające
propozycje zmian i korekt w dokumencie strategicznym. Zbiorczej analizy złożonych
wniosków dokonano 25 stycznia 2012 r.

MIASTO JASŁO
Realizacja uchwał – styczeo 2012
1/ Uchwała Rady Miejskiej Jasła Nr XVI/141/2011 w sprawie nieodpłatnego nabycia
na rzecz Miasta Jasła prawa własności działki ewid. nr 1964/3
o powierzchni 0,7580 ha położonej w Jaśle Obręb Nr 8-Centrum.
4.01.2012
r.
została
wydana
decyzja
Wojewody
Podkarpackiego
o przekazaniu nieodpłatnie na rzecz Miasta Jasła w/w nieruchomości.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej

18

MIASTO JASŁO

Spotkania i wydarzenia
Odbyłem 45 spotkao, m.in. z przedsiębiorcami, dyrektorami
szkół, przedstawicielami instytucji
i stowarzyszeo oraz 30 indywidualnych spotkao
z mieszkaocami Jasła.
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8 stycznia
Na płycie Rynku w Jaśle
odbył się XX Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy. 180 wolontariuszy
zebrało ponad 60 tys.
złotych. Organizatorem
tegorocznego XX Finału
Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
w Jaśle było Jasielskie
Stowarzyszenie Consensus.

11 stycznia
Spotkanie noworoczne w Rzeszowie zorganizowane przez Wojewodę
Małgorzatę Chomycz, Marszałka Mirosława Karapytę oraz
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
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14 stycznia
Finał konkursu Kolęd i Pastorałek ,,Na nutę kantyczek’’ w Jasielskim Domu Kultury.
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17 stycznia
15 Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim
Wystawę zorganizował Jasielski Dom
Kultury, Muzeum Regionalne w Jaśle,
Zespół Szkół nr 4 z inicjatywy ks. dziekana
Dekanatu Jasło wschód Zbigniewa Irzyka
oraz burmistrza A. Czerneckiego.

17 stycznia
Jubileusz Złotych Godów. 15
par małżeńskich otrzymało
„Medal za długoletnie pożycie
małżeńskie”
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
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20 stycznia
spotkanie z jasielskimi
przedsiębiorcami.

22 stycznia
33 744,35 zł przyniosła piętnasta już akcja dobroczynna „Noworoczny Dar", zbierania
funduszy na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Podczas
wieńczącego ją koncertu „Kolędowanie - polski zwyczaj" w Jasielskim Domu Kultury,
symboliczny czek z uzbieraną kwotą został przekazany dyrektorowi szpitala Zbigniewowi
Betlejowi.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
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24 stycznia
Inauguracja przewodnictwa Województwa Podkarpackiego
w Domu Polski Wschodniej w Brukseli. Włodarze Jasła, Krosna i
Sanoka promowali Podkarpackie Trójmiasto.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
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MIASTO JASŁO
26 stycznia
Podsumowanie akcji
„Pomóż dzieciom
przetrwać zimę” z udziałem
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w
Jaśle.

28 stycznia
Zakończenie roku
akademickiego dla
absolwentów
Juniwersytetu (dzieci,
które rozpoczęły naukę
w lutym 2011 r.).

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
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